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Paneler format av naturen och förädlat för dig
Skapa din egen unika oas.
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Skapa din egen unika oas.
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Älvdalen
15 söndagen efter trefaldighet

Söndag 12 september
11.00Gudstjänst i Älvdalens kyrka.
Per Sundberg, Mait Thoäng
Onsdag 15 september
14.00-16.00Må Bra Kören i kyrkan.
/Terminsstart

Vi öppnar upp!
När detta nummer av Annonskullan kommer ut så pågår förhandsröstningen
i kyrkovalet för fullt. Valmaterial och inbjudan till Öppet Hus har gått ut till
alla hushåll. Ta möjligheten att fråga kandidaterna hur de vill styra Älvdalens
församling i framtiden. Vad vill vi med vår kyrka och församling?
Och framför allt: Ta tillvara din möjlighet att påverka.
Rösta redan nu eller på valdagen den 19 september.

16 söndagen efter trefaldighet

Söndag 19 september
11.00Gudstjänst i Älvdalens kyrka.
Susann Senter, Gunilla Albertsdotter
Måndag 20 september
13.00-15.00Kyrkliga arbetskretsen
i Brittgården. /Terminsstart
Fredag 24 september
19.00Konsert med Dalasinfoniettan i Älvdalens kyrkan.
17 söndagen efter trefaldighet

Söndag 26 september
11.00Gudstjänst i Älvdalens kyrka.
Per Sundberg, Gunilla Albertsdotter

Vi öppnar upp!
Inbjudan att sjunga i kör, komma och delta i aktiviteter för barn och föräldrar,
och träffas till soppa och syförening kommer nu till Er som deltagit förut.
Men också Du som är ny är välkommen. Från den 20 september öppnar vi
försiktigt. Vissa aktiviteter kräver anmälan för att vi vill undvika trängsel.
Minnesstunder kommer att kunna bokas på Brittgården, men vi coronaanpassar och tar högst emot 50 gäster. Församlingsexpeditionen är öppen
igen, för förhandsröstningen men också för andra ärenden.
Ytterligare information finns på församlingens hemsida.
Vi behöver få mötas, för i mötet mellan människor kan det ske små under.
Men fortfarande gäller: Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!
Guds rika välsignelse till er alla! Ser fram emot att vi träffas under hösten!
Susann Senter, kyrkoherde

Måndag 27 september
13.00-15.00 Missionskretsen
i Brittgården. /Terminsstart

Diakonicenter
öppnar 13/9

Onsdag 29 september
14.00-16.00Må Bra Kören i kyrkan.

Måndag-Torsdag
kl 9.30-13.00

evertsberg

Varmt välkomna!
Diakonin

15 söndagen efter trefaldighet

Söndag 12 september
18.00Gudstjänst i Evertsbergs kapell.
Per Sundberg, Mait Thoäng

åsen
Måndag 28 september
14.00-16.00Åsens kyrkliga arbetskrets i Knutstugan. /Terminsstart
Diakonicenters Textilavdelning Tel: 0251-431 65

Församlingsexpedition i Brittgården Tel: 0251-431 40 Måndag, onsdag- fredag 10.00-12.00
www.svenskakyrkan.se/alvdalen
Med reservation för eventuella ändringar.
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Äntligen! Dags för skidträning
Älvdalens IF SK välkomnar till 2021-2022
Torsdagar kl. 18.00
Start 23/9, från födda 2016. Rörelse,
lek & träning. Utan och med skidor.
Söndag 3/10, kl. 9.00
Arbetsdag & fika på skidstadion

Trädfällning!
Behöver du hjälp i din trädgård
med trädfällning?
Vi hjälper dig med fällning och
bortforsling av träd och ris.
Försäkring finns!

Wermlands Skogsentreprenad AB

Claes Johansson, Tel. 076-8028601
wermlandsskogsentreprenad@gmail.com

Beställ klubbkläder fram till 3/10
Webbshop öppnar 13/9

Anders Persson i Älvdalen AB

Tel. 070-2263758 anderspersson@hotmail.com

Läs mer på www.alvdalensif.se

Välkommen till söndagsskolan!
Bibelberättelser, sång, lek och pyssel för alla barn
i förskole/lågstadieåldern.
26/9, 24/10, 14/11, 12/12 kl 10:00 i Salemkapellet.
Ledare:
Mathilda Wiklund tel 0738412321

Hjälp oss hjälpa
dig att slippa få
Alzheimers!
Swisha en gåva till alzheimerforskningen
123 90 111 98 – TACK!

hösttider i våra second handbutiker:
Prylar och kläder: Stängt v 36, 37.
Öppnar åter med nytt i butiken 22/9 kl 10:00
Möbler och inredning:
Bondgårdsvägen 3. Ons och tors 12-18
Titta in på www.salemalvdalen.se/iessntil för mer info.

Tinyfonden startades till minnet av
Linus Nallgard.
Linuskorset (som står för framtidstro) på
fotot, säljes till förmån för fonden.
Läs mer på www.tinyfonden.se
Tinyfonden BG 5099-0043 Swish 1235498985
		
Annelie 070-760 35 18

Ons 15/9 kl 13:00 Dorkas - Gemenskap för daglediga.
Sön 19/9 kl 11:00 Webbgudstjänst från Kyrkokonferensen i Salem.
Ons 22/9 kl 13:00 Kultur och handarbetscafé. Författarbesök av Kersti Vikström.
Sön 26/9 kl 10:00 Söndagsskola för barn i förskole/lågstadieåldern med Mathilda Wiklund.
Ons 29/9 kl 13:00 Dorkas. Besök av Lasse Siggelin, trubadur.
Matlådor i Salem torsdagar från 11:30
Naturligtvis håller vi fortfarande avstånd, tvättar händerna och stannar hemma vid sjukdomssymptom.
Stöd ÄlvdalensBaptistförsamlings ungdomsarbete och övrig verksamhet genom en gåva till
Älvdalens Baptistförsamlings minnesfond PG 28 73 51-1, BG 125-9332. Tel. 0251-41281
Följ oss på www.salemalvdalen.se eller Facebook: Älvdalens Baptistförsamling
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Grattis

Önskas hyra

Många grattiskramar
från mumun och Anselm
till vår älskade Love
som den 28 september
fyller 13 år.

Motorsvets önskas hyra
över en helg.
073-6562 142

Rovswaiders
Årsmöte
med middag på
Hotell Älvdalen

den 1 oktober kl. 18.30
Se utskick som kommer!

GLÅMÅKWELD
i bygdegardn i Nuornes
14 september kl. 18.30

Många grattiskramar
från Famun och Anselm
till vår älskade Emil
som den 13 oktober
fyller 18 år.

Fer fuost gaundjin beller
du wårå min å laink og.
Då anmeler du dig að
dalskum@ulumdalska.se
sienest 13 september så
stjikkum wið inloggninggsuppdjipter.

,

Tagið nista min ið
Welkumner!
P.S Åk yvyr Lövnes! We’n ir
åvstainggd yvyr Ållbuwalln.

Nyfiken på Autism?
Besök vår hemsida: www.autism.se

Nu börjar SCOUT i Älvdalen igen!

Tack
Till alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår älskade

Rune Westlin
vid hans bortgång, för all
omtanke, vackra blommor
till hemmet och vid hans bår
samt gåvor till olika fonder,
framför vi vårt varma Tack
Rut

Maria och Anders med familjer

AnnonsKullan

Ansvarig utgivare: Evy Johansen
Tryck: STUART Print
Distributör: PostNord
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AnnonsKullan delas ut av PostNord till hushåll
i Älvdalen, Sälen, delar av Mora samt till företag i Älvdalen,
Särna och Idre. Finns även att läsa på olika näringsställen.
Senaste numret på www.annonskullan.se
Utgivaren fritar sig från ansvar för skada eller olägenhet som
kan drabba annonsör pga skrift- och tryckfel, försening i
produktion eller utgivning.
Vid utebliven tidning, hör av er till:
070-2538457 eller evylena@telia.com

Lördag 18/9 kl 10 - 15

Nya och gamla scouter välkomna
från 7 år i vuxens sällskap och uppåt.
Övriga samlingar under hösten:
9/10, 30-31/10 (med övernattning), 27/11.
Följ oss på Facebook: Scout i Älvdalen
och www.salemalvdalen.se

Nästa nummer delas ut

30 september
Manusstopp fredag 24/9
Välkommen med din annons!

AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

FOLK
MUSIKENS
HUS

presenterar tillsammans

MUSIK 20 sep - 25 sep
FÖR FLER

ÄLVDALEN

Under en vecka är vi i Älvdalens kommun för att prata om & spela en massa härlig
musik! Vi besöker skolan, äldrevården, och det blir Clinic för dig med intresse för folkmusik & pop. Som avslutning på veckan blir det två offentliga konserter. Välkommen!

Fr 24/9 19.00

Lö 25/9 16.00

Älvdalens kyrka

Särna kyrka

GAEA

FINALKONSERT

Dalasinfoniettan

Solist: Johannes Thorell, saxofon
Dirigent: Simon Crawford-Phillips

Anna Vilds, Northern Resonance & musiker
ur Dalasinfoniettan Pop / Folkmusik / Klassiskt

LITEN EFTERMIDDAGSKONSERT
med Lasse Siggelin
Onsdag 29/9 kl 13:00
på Dorkas, gemenskap
för daglediga i Salem.
		
Fri entré.
Naturligtvis håller vi avstånd, tvättar
händerna och stannar hemma vid
minsta symptom.

Varje dag dör
fem svenskar
av diabetes.
Hjälp oss hitta botemedlet!

www.diabetesfonden.se
Pg 90 09 01-0

Moderaterna stärker
vården i norra Dalarna
i Särna får rymligare lokaler,
• Vårdcentralen
en närsjukvårdsplats och ny röntgenutrustning
för nära vård i glesbygd.

• Vi satsar 45 miljoner kronor

på sjuksköterskor som arbetar
helger och obekväma arbetstider.
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September och hösten
kom farande som ”ett jehu”
och plötsligt är det förberedelser inför jakten som
är det stora samtalsämnet.
Ingen bryr sig längre om
att man står och hummar
lite om att ”idag var det ju
nästan badväder igen..” och
”vi borde ta en sista dag på
stranden när det är så fint
väder..” Nej, nu är hösten
här och det är jakt, svamp
och bär som gäller. Förstås
också trädgården och dess
vintervila. Det finns ju otroligt bra trädgårdskalendrar
att följa om man är osäker
på vad som ska göras, om
än får man ta alla tips med
en nypa salt eftersom vi bor
i ett avlångt land med väldigt varierande klimat. Som
till exempel oktober, då
börjar skåningarna så smått
ta in pelargonerna nattetid
ifall det kan komma någon
liten frostknäpp. Jahapp..!
Frostknäppen ja, den hade
vi här i början på augusti!
Sedan sår de sin femte salladssådd för sommaren där
i soliga skåneland och vi i
”Dalom” försöker hacka ner
lite höstlöv i grönsakslandet som börjat frysa till så
smått, trycker på måfå ner
lite vitlöksklyftor och hoppas de ska hinna ”sätta sig”
innan de ruttnat i ösregnet
alternativ förfrusit i frost
och snö. Så är det! Man får
ta det som det kommer
eller hur man nu brukar
uttrycka sig.
God jaktlycka till septemberjägarna och vi icke
jägare får njuta av sommarvädret som fortfarande
visar sig då och då!
Ha de!

Evy &

Lena
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Ser din soptunna ut så här ibland?

Du vet väl att du kan handla fraktfritt på nätet och hämta i din butik!

Eller är det din grannes? Gör en insats för
miljön och spara en slant genom att försöka
minska avfallet. Anta utmaningen genom
att söka till Minimeringsmästarna.

Vänliga hälsningar!

Minimeringsmästarna är en tävling som genomförs i hela landet och blir ditt hushåll
antagen får du inspiration och hjälp till att hitta
lösningar på hur man ska minska avfallet,
klimatavtrycket och de onödiga sakerna.
Ansökan är öppen och du kan göra din anmälan
till och med den 15:e september 2021.
Läs mer och anmäl dig redan idag!
www.nodava.se eller
www.minimeringsmastarna.se

Barn och cancer hör inte ihop.

butiker,företag
& annonsblad
imorgon,
använd dem idag!

Märta 4 år, leukemi.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack.

Frysboxar

vill du ha lokala

Brindjakt!
Säg farväl till älglusflugan!

Vacuumpackare

•jaktbatterier
•slaktknivar
•termosar
•pannlampor
•strumpor
•köttkvarn m.m.

Viltbackar
Välkomna!

Öppettider:
Mån-Fre 7-17
Lördag
9-13
info@byggv.se

0251-597330

6

AnnonsKullan - Ditt lokala annonsblad.

Älvdalens kommun

Älvdalens Sim- och Ishall

				
Informerar
V.38 HÄSTVECKA PÅ ÄLVDALENS BIBLIOTEK

Utställning,
filmvisning,
käpphästpyssel,
boktips
och mycket mer!

Foto: Bengt Öberg

Mer info på bibliotekets facebook
eller kontakta:
ann-louise.danehorn@alvdalen.se
0251-312 72

Kultur och fritid Älvdalens kommun

En hel vecka med hästaktiviteter!
Författarbesök: Pia Hagmar mån 20/9 kl. 18.00

Nu kör vi igång höstens kursverkssamhet!
•Babysim (0-2 år)
Start vecka 38
8 lektioner
•Simlekis (4-5 år)

Start vecka 39
5 lektioner

•Simskola (från 6 år)
Start vecka 39
10 lektioner

Anmälan till simkurs görs till simhallens reception
på telefon 0251-312 85

Aqua Crossfit

- ett fartfyllt och roligt träningspass som passar alla!
Start vecka 38
Söndagar kl 9.00
12 gånger

Älvdalens kommun

Välkomna!

				
Informerar
FÖRFATTARBESÖK PIA HAGMAR
Mån 20/9 kl. 18:00 På Älvdalens bibliotek
Pia Hagmar författaren till
bla. Dalslandsdeckarna
och hästserierna: Klara,
Svante och Två världar,
kommer till biblioteket
och pratar om sina böcker,
hästar och berättar om sitt
författarskap.
Vi bjuder på fika.

Fortsätt håll avstånd och stanna hemma vid minsta symptom!
simhall.ishall@alvdalen.se 0251-312 83
www.alvdalen.se Vi finns på Facebook, Älvdalens Sim- och Ishall

Annonsera i AnnonsKullan!
Enkelt - smidigt - lokalt.
Tidningen kommer i brevlådan och den finns att
läsa på hemsidan - tillgänglig för alla.
Välkommen med din annons!
evylena@telia.com • 070-2538457

Foto: Bengt Öberg

Följ gärna AnnonsKullan på

För mer info och anmälan:
ann-louise.danehorn@alvdalen.se
0251-312 72

Motorsågar
MS 261

med och utan
värme
pris från 8790:-

MS 251

pris från 6190:-

Såg & Kedjeservice
Hagalundsvägen 1• 0251-10910
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